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[No. 18.Vol. IV.] Saturdag den 4dea May, 1816.

DE Vice Admiraal Gouverneur Generaal en
Raden van Politie van Curus»o en onder-

horige Eilanden.
Allen den genen die deze zullen zien ofte

horen lezen, salut: doen te weten,
Dat wy goedgevonden hebben te decreteren

20 als 't gedecreteerd wordt by deze :
Dat wegens de lAde van het Zegel op alle

documenten dienende voor het Collegie van
Commercie en zee zaken, als mede op een
vonnis of uitspraak van hetzelve, zal gevolgd
worden het geen by het Reglement op hat
middel van het klein Zegel ten opsigte van 't
voormalig Collegie van Commissarissn van
mindere kwestien en verschillen bepaald is.

Aldus gearresteerd in de Raads vergadering
gehouden op het Gouvernement's Huis binnen
het Fort Amsterdam op Curacao den 25sten
April 1816, het twede jaar Zyner Majesteit's
regering. .

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter ordonnantie van dezelve,
(was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den27sten daaraanvolgende,

(was getekend) VV. PRINCE,
Secretaris.

DE Vice Admiraal, Gouverneur Generaal en
Raden van Pulitie van Curac 10 en onder-

horige Eilanden.
Allen den genen die deze zullen zien, ofte

horen lezen, salut: doen te weten,
Dat wy goedgevonden hebben te decreteren

zo als 't gedecreteerd wordt by deze:
L—Dat het hoofd en famillie geld in termy-

nen Zal betaald worden, dat is alledrie maan-
den een vierde gedeelte ; zullende het eerste
termyn van de bezitneming dezer kolonie af-
gerekend, op den eersten Juny aanstaande ver-
Val.en

2. Dat de Ontvanger Generaal veertien da-
gen voor den vervaldag vap elk termyn aan
ieder belasting schuldige eene ongequiteerde
rekening zenden zal, waarop de voldoening
uitcrlyk op den vervaldag dat is op den eersten
der volgende maand geschieden mo»t. op prene
van parate executie tegens de genen die daar-
aan in gebreken mogten blyven.

Aldus gearresteerd in de Raads vergadering
gehouden op het Gouvernement's Huis b'.nnen
het Fort Amsterdam op Curu§ao den 25sten
April 1816, het tw de jaar Zyner Majesteit's
regering.

De Gouverneur Generaal en Raden voornd.
(was getekend) A. KIKKERT.

Ter ortl nnnantie van dezelve,
(was getekend; W. PRINCE,

Secretaris.
Gepubliceerd den 27sten daaraanvolgende,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

XAfY Albert Kikkert. Commandeur van
''de Militaire Willems Orde, Vice Admiraal

in dienst van Zyne Majesteit den Koning'
der Nederlanden, Gouverneur Generaal
van Curagao en onderhorige Eilanden
Bonaire en Aruba, enGeneraal en Admiraal
en Chef over de Land en Zee magtaldaar.
&c «te. &.C.

Allen den genen die de;e sullen zien ofte
horen lezen, salut: doen te weten.

Nademaalhet tot bescherming en veiligheid
van dit Eiland gordgevonden is, twee corp-
sen Cavalleristen uit de bewoners van de Oost,Middel, en West divisien op ie rigten; en daar-
toe nodig zynde te weten het getal der genen,
die instaat Zy n wapen te dragen, zlO is het,
dat alle mansperzonen van vyftien tot vyftig
jaren oud, die in de vorengemelde divisien
woonatig zyn, by deze opgeroepen en gelast
worden om op Vrydag den lOden dezer, de»morgens om zes uuren op de na te meidene
plaatsen te verschynen, te weten :

De bewoners van de Oostelyke halfte des
Eilands, van de Oost Punt af tot aan de plan-
tagie Rooy Canarie, welke daar onder begre-
pen wordt, op de savaan benoorden de plan-
tagie genaamd Watervlied.

En dievan de Westelyke halfte,van de West
Punt af tot aan de voorzeide plantagie Rooy
Canarie voor de plantagie St Marie, toebe-
hrende aan Mevrouw de Weduwe Van der
Linde

Zullende de genen, die in gebreken blyven
zch op den bepaalden dag ter plaatsen en ten
uure voormeld te begeven, verbeuren eane
boete van vyftig pesos van agtten, ten behoeve
der gewapende burgermagt en niet in staat
Zynde de boete te betalen, als dan voor den
tyd van agt dagen geconfineerd worden.

Gedaan op Curasao den 2den May, 1916,
hat tweedejaar Zyner Majesteit's regering,

(was getekend) A KIKKERT.
Ter ordonnantie van Zyne Excellentie,

(was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

Gepubliceerd dato ut supra,
(was getekend) W. PRINCE,

Secretaris.

WY Albert Kikkert, Commandeur van
de Militaire Willem» Orde, Vice Admi-

raal in dien-i van Zyne majesteit den Ko
Ding der Nederlanden, Gouverneur-Gene-
raal van Curuc, 10 en onderhorige Eilanden
Bonaire en Aruba, en Gejieraal en Admi-
raal en Chef over de Land en Zee magtal-
daar, &.C. &c. &c.

Allen den genen, dia deze zullen zien, ofte
horen lezen, sant: doen le wvlen,

Nademaal er reden is te vermoeden dat ver-
schelde lieden veizuimd hebben exacte opgaaf
van slaven en huisbedienden te doen, en dat
vee Ambachtslieden hun beroep verzwegen
hebben, en naardien wy «en ieder in de gele-
gnh.i.l willen stellen /v»e opgaaf te veibete-
ien ten einde de psenaliteit in welke hy ander-
en-zondevallen, te ontgaan.

Zo is het, dat wy by deze aan alle ende een'
iegelyk de vryheid vergunnen om Zyn gedane
opgaaf by den Wyk of District Meester van
de wyk of het district waarin hy woonagtig is
binnen den tyd van veertien dagen na de af-
kondiging dezer te veranderen en verbeteren;
Zullende de wyk en diUrict meesters zodanige
Veranderingen en verbeteringen binnen den
voorzeiden lyd aannemen, en vervolgens daar-
van aan ons rapport doen.

Gedaan op Curacao, den 26sten April 1816,
het twede jaar Zyner Majesteit's Regering.

(Was getekend) A KIKKERT.
Ter Ordonnantie van Zyne Excellentie,

(Was getekend) W. PRINCE,
Secretaris.

Gepubliceerd dato ut supra,
[Wasgetekend] VV. PRINCE,

Secretaris.

BJY Albert Kikkert, Commandeur v..
—rrrtrttlïirè Willen,» Oide, Vice A..

dienst van Zyne Majesteit den Koning der
Nederlanden, Gouverneur Generaal van
Curasao en onderhorige Eilanden Bonaire
en Aruba, en Generaal en Admiraal en
Chef over de Land en Zee magt aldaar,
&c. &c. &c.

Allen den genen die deze zullen zien ofte
horen lezen, salut! duen te weten.

Nademaal een ieder, die schiet geweren, of
enig ander zoort van wapen den laugV» toebe-
horende, onder zich mogte hebben, gehouden
is dezelve aan het Gouvernement af te leveren,
en het tevens notls; zvn.le te weten de kwanti-
teit buskruit, die op bet eiland under de inge-
zetenen gevonden wordt.

Zoo is het, dart gevonden hebben te
gelasten, zoo als ge'ajt wordt hy deze.

I.—Een ieder, die enig schiet geweer of an-
der zoort van wapen, den lande toebehorende,
wcJke hy onder de vorige Gouvernementen van
's lands wege en tot 's lands dienst ontvangen
heeft, en als nog onder zich is hebbende. Zal
dezelve in 's Konings Magazyn van wapenen
moeien afleveren.

2.—Die meer dan een pond buskruit onder
rich of by andere in bewaring beeft. Zal aan
den Majoor en Kommandant der artillerie ter
?.yner wcninge in het Fort Amsterdam, by een
ondertekend briefje schriftelyke opgaaf doen

"1" kwantiteit welke by, van hem of aan
anderen toebehorende, onder zich, of by ande-
ren in bewaring is hebbende.

3—De aflevering van geweren en wapen en
het opgeven van buskruit Zoo als hiervoren
vermeld staat, moet binnen den tyd van veer-
tien dagen na de afkondiging dezer geschieden,
ep poene van eene boete van vyftig pesos van
agtten, ten behoeve der gewapende burger-
magt te Zullen verbeuren, ofte van confine-
ment voor den tyd van agt dagen voor den ge-
nen, die de voorzeide boete niet zal kunnen
betalen.

Gedaan op Cnrocjio. den 2den May, 1816,
het tweedejaar Zyner Majesteit's Regering,

(was getekend) A. KIKKERT,
Ter ordannanlie van Zyne Excellentie,

[was getekend] W. P RINCE,
Secretaris,

Gepubliceerd dato ut supra,
(was getekend; W. PRINCE,

Secretaris.

PUBLICATIE.
NADEMAAL President en Raden van Civile

en Crimineele Justitie op dit Eiland, by
besluit van heeden. goed gevonden hebben te
adopteeren, de by den voormaligen Raad dezer
Colonie by afkondiging van den 17den Juny
1806 gemaakte schikking wegens het sessie
houden van den Raad van Civile en Crimineele
Justitie en van Raden Commissarissen uitden-
zelven, Zo wordt by deeze ter kennisse van
alle Practizyns en lngezeeierien gebragt, dat
de Raad van Civile en Crimineele Justitie alle
twee maanden, dat is op den derden Dingsdag
van de maanden February. April, Juny, Augus-
tus, October, en December ordinair vergade-
ren zal. en dat Commissarissen uit denzelven
tot het houden der rolle maandelyks op den
tweeden Dingsdag der maand sessie zullen
houden, Zullende ingevolge het 67ste artikel
van het reglement op de manier van procedee-
ren alhier de gepriviligeerde zaaken het eerst
worden opgeroepen.

Kn op dat niemand hiervan enige ignorantie
Zal kunnen pretendeeren, zal deeze ter rolle
worden afgekondigd en geafficheerd worden
ter plaatse alwaar Zulks gebruikelyk is.

Aldus gearresteerd in de Raadsvergadering
op Curacao den 23ste April 181' i

(L.S ) M. LAMAISON, President.
Ter ordonnantie van denzelven,

J. TIIIELEN, Secretaris.

For Sale at the Printing-office,
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\/UYAlbbbtKikkert, Commandeur van de
T * Militaire Willem» Orde, Vice Admiraal in

dienst van Zyne Majesteit den Koning der
Nederlanden, Gouverneur Generaal van
Curatjaoen onderhorige Eilanden Bonaire
en Aruba, en Generaal en Admiraal en
Chef over de Land en Zee magt aldaar,
&c. &c. &c

Allen den genen, die deze zullen zien, ofte
horen lezen, salut: doen te weten,

Nademaal verscheiden manspersonen van
vyftien tot vyftig jaren in gebreken *yn geble-
ven om, ingevolge oproeping by enze publica-
tie van den vyf en twintigsten van de verlopene
miand April gedaan, ter plaatsen en uure
daarin vermeld le compareren en Z ch daar-
door den dienste, dien elk burger den lande
verschuldigd is. Zoeken te onttrekken, zoo is
hei, dat wy goedgevonden hebben te gelasten,
Zoo als gelast wordt by deze :

Dat de genen, die verzuimd hebben volgens
opgemelde.oproeping te verschynen. zich op
aanstaande Maandag den zesden dezer des
morgens om Zeven uuren op bet plein tusschen
de Willemstad en Pietermaay moeten bege-
ven, om aldaar opgenomen te worden, zullende
de gene, die daaraan in gebreke blyft, verbeu-
ren eene boete van vyftig pezos van agtten, ten
behoeve der gewapende burgermagt, ofte voor
den tyd van »gt dagen worden geconfineerd,
indien hy niet in staat mogte Zyn de boete te
betalen.

Gedaan op Curasao, den 2den May 1816.
het twede jaarZyner Majesteil's Regering,

(was getekend) A. KIKKERT.
Ter Ordonnantie van Zyne Excellentie,

W. PRINCE,
Secretaris.

Gepubliceerd dato nt supra.
(was getekend) W. PRINCE, -.. .. -V Secretaris.



CURACAO.
De Garetten van New York tot den loden

April, die wy zeer vricndelyk ter leen bekomen
hebben, behelzen geen nieuws, die tot enig
vermaak of belangneming voor onze Lezers
zoude kunnen strekken

De batk Sally kapitein Chapman, van New
York, en de golet Louisiana, kapitein Dungan,
beide van hier vertrokken, zyn gelukkig ter
bunnen bestemde havens aangekomen

De Salty wordt binnen kort alhier terug ver-
Wagt, zy was in lading toen de lila gezeili is.

Door de vaartuigen van St Thomas en St.
Croiz alhier aangekomen, vi-rrcmen wy dat de
expeditie door de Spaansche patriotten onder
generaal Bolivar uitgerust, bestaande uit grote
gewapende goletten aldaar gep.isscert is.—
Verschelde notabele onder de emigranten, die
*;g te St. Thomas begeven hadden, zvn met de
expeditie vertrokken —Men verondersteld, dat
sy eerst 't eiland Marguerita zullen nemen, en
vervolgens de vaste Ust kaanvallen.

Gisteren ontvingen wy per de bark Maria,
nieuws papieren van Jamuica tot den lOden
van laatsteden maand, meldende, dat tachtig
personen door de Spanjaarden op St. Martha
vrygelaten, in zyner Brittanische majesteit's
schepen Forrester and Decouverte aldaar 2yn
aangekomen.

Er zyn twe Amerieaansrhe fregatten voor
Carthagena gekomen, met last om de onmid
delyke teruggave, zo vin burgers al» Ameri-
caansche eig-ndommen door de gen. Morillo
aldaar aangehi'uden teeisschen.

Zyner Brittannische majesteit's paketboot
Lady Wellington is op den 15den April van
Port Iloyal naar Engeland vertrokken.

ERITSCHE PARLEMENT.

DONDERDAG DEN 15. EN FEBRUARV, 1816.
HET LAGERHUIS.

SPANJE EN SPANJAARDEN.
De Heer Brougham, na enige voorafga"""6

aanmerkingen wegens de vo»rtretTelyke £*vol
gen onzer vrye constitutie, vrye regering*f' rm.
en de vryheid van de drukpers gemaakt te heb-
ben, waaraan wy naar zyn begrip, die nation-
aale grootheid door de volken op het vaste land
met verwondering en nyd beschout verscbul-
digt zyn. Zeide, dat al die grootheid niettemin
door onze eigenzinnige en onberedeneerde be-
mceying in zïken v»n vreemde natiën, zonder

doer enige gronden van dankbaarheid ofrecht-
vaardigheid te zyn aangespoort in gevaar ge-
bragt wierd, gelyk by voorbeeld door ons inte-
laterr ten behoeve ener familje, waarmede wy
in geen noodzakelyke be'iekking stonden, en
te wygeren met een andere, die op de vriende-
lyksle wyze haare belangen met de onze ver-
enigd had ons te willen hemoeyen. Terwyl hy
het srhadelyke. ener algemene bemoeying in de
inwendife omstandigheden van andere staten
te kennen gaf, noemde hy nochtans enige by-
zondere deelnemingen ten tyde van de konm-
ginne Elizabeth, Cromwel, en de tegenwoor-
dige monarch, die hy goedkeurde en als voor-
beelden tot onze bemoeying ten behoeve dier
ongelukkige Spanjaarden, waarmede wy zo in
den raad als in het veld verenigd waren aan-
merkte. l)ai men zig erinnere [zeide by] de
vrede door den admiraal Apodaca [de naam-
minister van FerdinaiirJÉMog wezentlyk het

recht tier Spaansehe Junta uitvoerende] met
dit ryk in het jaar 1309 voor Spanje getroffen,
waaroy Engeland Zich verbond nimmer in een
vredeban.le.ling met Vrankryk ie Zullen treden,
waarby de rechten van Ferdinand zoude r.yn
■fg staan, en Spanje had aangenomen geen
rede zonder toestemming van dit land, en in

geen geval zodanige die met onze belangen
strydend zoude zyn te zuilen sluiten. Enige
iyd d tarnt, gedurende dewelke bet fortuin
niet even bestendig was geweest, wierden de
onderhandelingen door lord Wellesley mei bet
Spaansche g luverncmcnt begonnen [en hier
bood de Heer Brougham zyne verschuldigde
hulde aan, en vaarde in verwondering uit we-
gens de uitgestrekte, edelmoedige, staatkun-
dige iniigten en de dringende redenen met

>e tuigen ie welsprekendheid gepaard in de
orrespondentie van de edele lord vervat, wel-

ke Zo veel eer en luister aan de beginzelen van.. :t Britsen gouvernement hebben toegebragt]
het grote einde door den graaf van Wellesley
in ryne negotiation beoogt, was de corte» te
doen vergaderen —Z) n taai was steeds de.se,

4 vergailert de corte», stelt u met tevreden met
een onvolmaakte en in de Spaansche constitu-
tie onbekende vertegenwoordigend lichaam.
Neen, roept de cortes ten eerste te zamen,
laat hun de gansebe slaat \.ir\ bet land in
overweging nemen, en de nodige veranderin-
gen mi uw staat» regering bewerken.' En het
was uit lmofde v;:n d» aanhoudende pogingen
van de edele graaf, dat de cortes binnen wynl-
gc maanden vergaderde en een regentschap
aangesteld wierd ■ \>n de leden dier regent-
schap, welke alle door onze tusshhenkemst
benoemt waren, zyn er onlangs twe door Fer-
dinand tot straf gevonnist, en op de zwaite
lyst ?yner slagtoners geplaatst, zy maakte ge-
deelte dier regentschap uit, die de betrekkin-
gen van vriendschap opgehielden, en gemene
Zaak met ons gemaakt hadden, terwyl de be-
langen van Spanje en Engeland als een en
dezelfde aangemerkt, en de middelen der
laatste «m de zaak van Spanje kragdadiger te
ondersteunen, in ruimemate gebruikt wierden.
De rvezentlyke geallieerden van Engeland,
waren de regentschap en de cortes, en zy wa-
ren het, die (nfschnon zo onkundig wegens de
verrichtingen Van Ferdinand, ais deze Z.g wel
verbee'de dat eqn iegelyk van dal huis zg wy-
nig bekreunde, met wui endelyk van bern
Zoude worden) voor de vryheid barer land
geworsteld hadden. Tegen» hetende van het
jaar Idl3. of het begin van 1814 toen de mat ht
van Bonaparte over gansch Europa aan bet
waggelen was, wierd er een tractnat ttissclien
hem en F'erdinand zyn pruonier getroffen.
By dit tractuat verbond Zig Ferdinand, Zo dra
deFianschen veitrokken z> ude zyn, de En-
gelschcn uit Spanje te zullen doen veihuizen,
en om kort le gaan, hy beloonde zig Zo veel in
zyn vermogen was, medewerkzaam met Bona-
parte tegens dit land en hare geallieerden ;
Napelen vertrouwde zig zo zeer op Ferdi-
nand, dat hy [veelligt door de bewustheid dat
hy aan Spanje geen sl*gter dienst kon bewy-
zen] de g-vangene onveiwyld vry liet gaan,
dog welke was het gedrag van Ferdinand by
die gelegenheid ? Liet by het tradtaat van Va-
lency intrekken—Neen—ylde hy naar Madrid— neen —in tegendeel hy vermyde er naartoe
te gaan, en begaf zig naftr Valentia, na gewy-
gert te hebben de constitutie te tekenen, en de
regering te erkennen zelfs zonder het tractaat
die by in hechtenis zynde gedwongen wierd te
tekenen te herroepen. Zyn denkbeelden schee-
nen op het uitvindon der middelen gericht te
zyn, om de regentschap en de cortes, die als
geallieerden van Engeland zig zo kragtdadig
voor het behoud van Spanje gei'CZ'gt hadden,
overhoop te stuten- De cortes wygerde het
tractaat door Ferdinand met Bonaparte geslo-
ten te ratificeren, dewyl het met de goede
trouw aan Engeland verschuldigd niet bestaan-
baar, en met de bepalingen in die door admi-
raal Apodaca met dit land iti 1809 gesloten
Y»ry»t niet overeenstemde ; onze natiecaalc

karaeter bleef gedurende £0 masndcn in een
Iwyffelachtige gesteldheid. De troepen die
men tegens de cortes had doen mart I,eren wa-
ren in Engelsche soldy. De voorhoede was
gecOromandeert door een Engelsche officier
[geneiaal Whittingham) ; een luitenant colo-
nel in onze armee vm>s Ferdinand naar Ma-
drid voor gegaan en had de stad omcingeld,
terwyl Feidin^nd met (of ngter) de sgterhoede
(een gelach.) avanceerde; toen de cortes doel
generaal Wkittingham cmcingeld waren,
w.erdt de lyst der geproscribeerde of verban-
nen vorr dt-n «lug gehaalt, en de cortes met
twe leden van de regentschnp op gevat en in
duistere gevangenissen gesloten. Hit wie.ul
door troi'pen in Engelsche soldy u'.tgevoeid.
Dog zeifs hiermede eindigde onze medewer-
king niet. Want ej wierd ratte, band can
klederen en soldy nog een ba've miliioen aan
geld verschoten Hy z.ide. een zeei Eerwaar-
de Heer recht over hem Z 'lende te kennen,
die het boren gezegde erkent dog gezegd had
dat de lekeningi ico dier tyd nug niet opüe-
maakt waren. Na het geen niet aller nte Va-
leiny, maar tuss. hen Ferdinand en < nze cel-
lieerden de regentschap en de cortes reeds iraa
voorgevallen, waren wy wel gerechtigd te ver-
poozen, bevorens een enkelde schelling meer
voorteschieten ; generaal Whittingham, na het
geen hiervoren van hem ge:;egt is, tot luite-
nant generaal in de Spaansche dienst ai
stcld Zynde, het welke hem boven alle vle
Spaansche generaal majoors plaatste, wierd
ti en nok waarsehynlyk op goedvinding van tie
edele | ord (Canlereagh) in de Engelsche
dienst geavanceerd. De liter Brtu^hum was
niet van voornemen de straffen die op dat
tydstip eitgeoetiend wierden, ieder in het by-
zonder zonder rioodzakelykheid optenoemen,
dan, hy begreep te moeten melden, dat 27
lenen van de cortes, en twe uit de regentschapbehalvcn een giote menigte particuliere pero-
nen, die de zaak der patriotten toegedaan m-
reji, in donkere gevangenissen opgesloten, enna 19 of 20 maanden zonder enig verhoor al-
daar vertoeft te hebben, eindelyk op last van
Feidinand, die aldus hunne klugte traihte te
sin...oen i en commissje benoemde, le regt ge-
steid wierden. Er wierden drie commissies o-
ene na den and-r.- benoemd, niet van leeden
uit het groote lichaam verkoren, maar door
Zodanige icbapzeli uitgemaakt, ,lic men ver-
«nrleistelde de inzi hten van Ferdinand te
zullen bevorderen,om hun te verhoren ;dog het
behaagde Z. C. M. hunne senientieo overte.
zen. en asm de. waereld bekend te maken, dat
zyn comnii:sarissen of niet genoegzaam in zyn
belangen getiedcn waren, of zig vergist had-
den in hoeverre zyn wrok zig zoude uitstrek-
ken, door de zaak uit hunne handen tcriemen ;
verschelde patriotten waren tot twe jaaren, en
anderen tut een langer gevangenis gevonnist.
Een arme burger, die Zig by alle gelegenhe-
den zeer vricndelyk jegens Engeland betoond,
en in de voortzetting der politique onderzoe-
kingen omtrent het gedrag van het gouverne-
ment, zig zeer ieverig had gedragen, was door
die gerechtshoven tot vier jaren gevangenis ge-
vonnist. Hoe (Zeide F'erdinand op het zien
der sententie) slegls vier j-iren gevangenisarm
een schobbejak, die zig vermeten heeft in het
publiek over politiek zaken te spre keu? {een
ge/ach) waarop hy terstond de sententie veran-
derde, de eerste straf aan die ongelukkige die
kreupel was opgelegd eigenhandig doorhaal-
den, en hem tot de galg verwees (hnortl
hoort !) dog het publiek [dat is i" z ggen] het
schuim van Madrid, met dewelke Ferdinand
z er gemeei z iam was. Ja zelfs zyn majesteit's
enige gepeupel, ontzette de anne mari van de
dood, het welke tot gevolg had, dat zyn vonnis
voor tien jaren gevangenis verwisseld wierd.
Daar hy nu reeds wegens de wreedheid der
opgelegde straffen had gesproken, zi begreep
de Heer Brougham, de deugrlzime en vader-
laudsminnende Arguillas, wiers naam deelne-
ming en verontwaardiging inboezend niet voor,
by te kunnen gaan Arguillas de verlichtste
en welsprekendste der patriotten, hy die steeds
met welgepaste woorden, de goede ziak had
voorgestaan, niets dan vryheid en haare zoete
geneugténs uitgalmde, de alliantie met dit
land, als een onwaardeerbaare schal heeft n-n-
--geprezen, en zig onverschrokken tegens dei
inquisitie en de Afrikaansche ilaven handel had
vciZ't. Die Arguillas wierdt gedoemt. om als
soldaat by het garnisnen van Ceuta dienst te
doen, en in een besmettelyke onderaardsrlie
lm! op de kust van Afrika, in het giz'gt der
sterkte aan dit lund toebehorende [Gibraltar]
gi zonden. Na al het bovengemelde liet hy
aan het huis te beslissen of dit een Ziak was die
ons bemocying—Ja, of niet vereisehte en ver-
klaaide niets verders hieromtrent te zullen
zeggen, tot hy vernomen z inde hebben wat
men hier tegen z ude willen inbrengen. Ily

z rude het niet wagen wegens de staat van
vrienchihop [z j als dezelve zig thans bevind]

PUBLIEKE INSHRYriNG.
INGEVOLGE authorisalie van Zyne Excel-

lentie den Vice Admiraal A. Kikkert. Gou
Verneur Generaal van Curar^a» en onderhorige
eilanden. Commandeur der Militaire Willem»
Orde, &c. &c. &c.

Zal den ondergetekende Raad Cutitrolleur
Generaal der Finantien tot Curacao en onder-
horige eilanden. Ridder der Militaire Willems
Orde, &c. &c. by insehryving verkopen, onge
veen/13 000—a’ 14.000 lloilandsch Courant
Z gge «lerti. n » veertien duizend guldens Hol
landsch Courant, aan Wisselbrieven, le tiek-
Jcen door den Vice Admiraal en Gouverneui
Generaal Voornoemd, ten tasten en betaalbaai
op twe maanden z gt, by het Departement van
koophandel en koloniën in s' Hage :—Strek
kende ten betaling van Militaire traciementen
en soldyen, hospitaal onkosten, 4'c- vjre. Zul
lende de Biljenten van insehryving uyterlyk op
aanstaande Maandag den eden Mey 18lö
's middags 12 uuren inoeter z; n ingeleveid op
hel Bureau van iny Raad Coiiirolleur Generaal
der Finantien voornoemd. Het netto montanl
welk zal bevonden worden benodigd te Jjyn,
Zil met de minst inschryvende worden gecon
venieerd. NUiiOEK.

Curasio, 3den Mey. 1816.
I JE ondergetekende presenteert! by publiek
"*-^ opveyling op aanslaande Dingsdag det
7den dezes, te verkopen, een party Meubelen,
Huiscieraden, Slaven. Zilver Werk. &c. toe-
behorende aan Mejuffrouw de Weduwe Froys "
die daar in gading hebben komen ten haare
huise in de Breede Straat op voornoemde dag
des 's morgens te 10 uuren.

Op aanstaande Woensdag den Bden drzes,
zal tenhuise van Dr. St. Croo» worden Verkogt.
een party Meubelen, eenige Zilver Weik, Sia-
ven, Mcdecyren.Sto. aan gemelde Dr. St. Croo»
toebehorende.

3dtn May. A. D- MF.ZA.
T\ E ondergetekende van meening zynde dit
-"-^ eiland binnen tien dagen te verlaten, ver-
zoekt, dat alle de gene die iets tegen haar te
pretend: eren hebben, hunne rekeningen dade
ïyk lil ». taling intelevere.u, als mededeaati
baar verschuldigde terstond te kooien voldoen.

3den Ma,,. WED: I'ROIS.

DE CURACAOSCHE COURANT.



tusschen Fngelcnd en Spanje, door de Spasti-
sche monarch met wraak ie dreigen, een be.
elissend oordeel te vellen ; dan hy wenschte
Wel le z en, da z v bekommeringen Zn verre
in acht zoude genomen worden, dat Ferdinand
daar door tot voo:z gtigheid geleid [waaraan
hy veronderstelde het hem met mangelde]
eindelyk de ware weg die by op moest volgen
erkende. Men z.uile hein kunnen doen erin-
rieren. hoe dikmaals slegls de adem van de
Verontwaardigde Engeland a\'e de hulp midde-
len en toevlugtci. Zjns ryk veistrnnyd en ver-
nielden Castilje op welkers grondgebied, ja
in het geriüt der gevangenis van dedeugzame
Arguillas zy [God zy gecUnki] nog in volle
Veiligheid een voet aan de wal beeft, met voe-
ten heeft vertreed. Byaldien deze overwegin-
gen slegts ter kei n -se van l'eitl.nand gebragt
wierden, h\ z ruden mogelyk z . onvatbaar vo.,r
leden niei % n. En ofschoon het geen andere
dilweiking ie weeg z "de brengt n, de aunr,.e
ling dier «nderweip bui ter plaatse, zal de
tegenwoordige throonbek'eeder van Spanje
ten minste doer z en, dat er n. g e. n plaats in
de waereld is, daar de Waarheid Z mderschroom
gejegri Woid. en mende stem tegen dwinge-
landy en overweldiging, om tie onderdrukte
tegen de ondeidi ukkci te beschermen duif't
opheffen.

De edele Heer Brougham besloot ;yn reden
tret voorn, -uilen. ' Dat ti aan zyne ko-
tiiOglyke hoogheid de print Regent een voor-
dregt zuude ingezonden worden, cm zyn ko-
n;ng'yke hoogheid te verzoeken het leiden der
leden van de Spaansche regentschap en de
cortes, in hoogttdeeelf* uenatligeovei weging le
nemen, en tevens aan z n koninglyke hoog-
heid voortedragen. dat onze tegenwooidlge
betrekking! n mei z ne Catholyke majesteit,
een aller voordelig t- gelegenheid opleverden,
om met een goede naslag ten behoeve dier
personen le kunnen spreken'

[liet antwoord van lord Cnstleresgh op het
bovenstaande, zal in onze naaste gepiaat.-t woi-
den.]

A file of New York refers, to the 16th of
April, have been obligingly lent Us ; their con-
ti nts, however, are extremely unimpot taut, and
"c ran glean nothing from them that could
either amuse or inteie.-t our Readers

The sloop Sally, Chapman, for New \
end schooner Louisiana,Dungan.for Baltimore,
both from this I-lard h^d safely arrived at
their prrts of destination

The Sal'y maybe shortly expected to return
here, as she was taking in a cargo when the
Ida sailed.

By arrivalsfrom St T nomas St Croix, we learn
that the expedition fitted nut by the patriots,
under general Bolivar, consisting chiefly of
large armed schooners, passed these islands on
the 21st of last month. Several of the princi-
pal men among the emigrants who took refuge
in St. Thomas, are said to have proceeded frnm
thence with the expedition. It is supposed that
the patriots will first subjugate Margarita pre-
vious to their commencing operations on the
Alain.

Jamaica papers to the 19th of last month,
reached us yesterday, by the sloop Maria.
Which state that 80 persons, liberated by tlie
Spaniards at St. Martha, had arrived from
t'.ence in bis Britannic maje-ty'a ships F'orres-
ter and Decoeverte.

Two Aneriean frigates had arrived off Car-
thagena, with commissioner» on board, to de
niand immediate restitution of Americun citi-
zens and property detained there by general
Morillo.

His Britannic majesty's parket. Lady Wel-
lington, sailed fiom Fait Royal, for Great Bri-
tain on the 15th of A

BRITISH PARLIAM ENT.
HOUSE OF COMMCNS,-feb 15, 1816.

SPAIN AND SPANIARDS.
Mr Brougham after s< me prefatory observa-

tions on the excellent effect» of the free con-
stitution, free parliament, and free press ofthis
eoontry, and to which, he said, we essentiol'y
«wed that national greatness to which the
states of the continent u.'ght look with admi-
ration and envy ; observed, however, that all
our greatness might be placed in jeopardy, by
a Wayward and capricious interference in the
aiiairs nf other nations, where it was not cal-
led for on principles of gratitude and justice ;
such, for instance, as interfering on behalfof a
family with whom we were not necessarily con-
nected, and refu-ing to inteifere for those who
bad been cordially united with vs —Whilst lic
deprecated interference generally in the inter
Hal affairs of other states, yet he instanced
many particular cases of interference, in the
time» of Elizabeth, Cromwell, and the present

reign, which he approved and considered as
precedenls for our interference in favour of
those unfortunate Spaniards with wlium we
had been united in council and in tl e field. It
would be recollected that in . 1809. admiral
Apodaca, the nominal minister of Ferdinand,
but really exeicisirg ihe puwer of tie Spanish
Junta, concluded a irealy with this country on
behalf of Spain. This tieaty bound England
never to negociate a j.eace-wuli Fiance to the
surrender of the rights of Ferdinand, and Spain
engaged never to fnake a peace without the
concurrence of ibis country ; or, in uny case,
to conclude one ugainsi iis interest». Some
time bad elapsed with various fortu c* when
the ntgi ciations vveiè entered into with the
Spanisii government by lord Wellesley ; [and
here hé offered the uibute of his admiration, of
the enlaiged, liberal, and statesmen like views—cl" the cogent reasoning and peisuasive eln-
quence which had distinguished the notes of
that noble mid, and winch bad icflected so
much .honour un the principles of the British
government.] The gieat oij.Ctof the i.ego-
ciatiuns earned on by ihe nurquis of Welles-
ley, had teen this— tp. assi ml.le the Goites.
Ills language ba» beeik, 'call the Cortes—dó
not be saiislicd with an impeifecl rt piesrtutive
body, unknown to Ihe constitution of Spain,
bui ca 1 the cones at once, and lei tin in lake
the whole stale «if the country into their consi-
deration, and i.üeet the necessary refoim in
your »y slem.'—ln consequence of the great
ei.wrls made by the noble marquis, the cortes
were call, d together in the c. urse of v few
months, and a regency was appointed. Of the
individuals which foimed this icgenry (all the
members cf which were selecteo from our in-
terposition], two bad lately been stntenced 10
punishment by Ferdinand, and were to be
found in the black list of his victims. These
were part of that regency who had maintained
relations ofaniity with us, who had m.de com-
mon cause with us, the interest of Spain heing
considered ihe inlerc.-i of England, und the
resouices of England being liberally reported
to in older effectually to sustain ihe cause uf
Spain.—The real allies of England were the
re^er.ry and the coles; ihey had struggled
for the liberties of their country, when ihey
were as ignorant bow Ferdinand was employ-
ing himself, as he believed every one in that
house was careless what might ultimately be
his fate. Towards the Cud , f the year 181j, or
the beginning of the year IÖI4, when the pow-
er of bonaparte began lo loiter ..II over Eu-
rope, a treaty was begun between him and
Ferdinand his prisoner, liy this treaty he
bound himself to remove, tic English army
from Spa.n on the I r. neb army being with-
drawn, anil in a word Co operate, as n.ueh as
was in their power, with Bonaparte, aguinst
this cutury and its allies. Su. b confidence
had Napoleon in Ferdinand, that he imme-
diately suffered his prisoner to go at large,
(sensible, pirlm;is, that he could not do a wor-e
service to Spain) and what did FYrdinand do
on Ihis occasion:' Did he revoke the treaty of
Valency t No. Did he hasten to Madr d ? No.
he avoided it, and retired to Valentia. after
refusing to sign the Constitution, and to recog-
nise the e.visting authorities, without revoking
the treaty which he had been induced to sign
while in a slate of' duress All his thoughts
seemed devoted lo the study of the means by
which he might overthrow the Regency and
the Cortes, which as allies of England, bad so
effectually laboured for the salvation of Spain.— The Cortes n fu ed to ratify the treaty which
Perd nan.i h d co. c uiled with Bonaparte, b«-
-c„u-e it was inconsistent will good faith to
England, as it went against the stipulations of
that Concluded with this country by admiral
Ap< d ca in ISC9. The stigma which the last
20 years had thrown upon our national churac
t«r, was ilep'i-rab c. The troops wheh had
been marched against the Cortes were in Eng-
lish pay ; at the head of the vanguaid of Elio'»
corps marched an English < ffic, r. General
VV hittingham. a lirui' nant colonel in our army
had advanced to Madrid before Ferdinand—ha
sum unded the town; F'erd'nand meanwhile
advanced in the rear, or behind the rear — (A
faugh)—The Cortes wire surrounded by gen
Whittingham; the pro-cribed list was then
brought forward, and the Cortes, with two of
the Regency, were arrested and thrown into
Dungeons. This was effected by troops in
English pay; but even here our co-operation
did not end Pay and clothing had subsequently
been advanced to the amount of half a million
of money. He knew a right honorable gentle-
n:en opposite, admitting this, had said the ac
counts were not closed at the time. After what
had taken place, not merely at Valency, but
between Ferdir and and our allies, the Regency
and the Cortes, this country had a right to
pause before it advanced another shilling. Gen.

Whittingham, after what he had described, was
nude a lieutenant-general in ihe Spanish ser-
vice, and thus put ab'ive all the Spanish major
r-emrals : and he was tben. by Ihe adv.ee of' h»
noble lord (C'asllneagh) no douht, advanced in
the English service. ■ lie wished not to be un-
necessarily minute in noticing th " punishments
whir h had taken place It was. however, right
to stale, thai 27 members of the Cortes, and
two of the Regency had been consigned to
dungeons, and besides, a great lariety of per-
sons, in private stations, who had attached
themselves to the patriotic cause. The-e, after
remaining 19oi %v months in confinement with-
out Leing btought to trial, Ferdinand as il ii»

take »way that complaint, had ordered to be
biought io trial, and bud accordingly sign'd a
commission for that purpose. Three commis-
sions, one after another, had been signed by hi»
Catholic maje.-ty, by which those person* were
sent lo be tried, nut before men selected by
tie great body of the people, but before crea-
tures supposed to be subservient to his view».
Il had further pleased his Catholic majesty to
review their sentences, and to proclaim to the
world, either ihat these creatures were not dis-
posed to be sufficiently subseivient to his views,
or that they had miscalculated the point at
which they concluded his animosity would stop
by taking the woik oul of theii hands Several
nf the patriots had been entenced to two yeais
imprisonment, and others were orderd to con-
finement for a longtr period. One person, a
poor trade-man. who had proved himself friend-
ly to England on uil occasion-, and who bad
been active in promoting political discussions
nn ihe conduct uf the government, was sen-
tenced by these tribunals to lour years impri-
sonment "' Viliui!" said I'ei dinar.d on seeing
ibis sentence, " only four yeais imprisoment
for a wretch who had presumed to speuk in
public on politics.— [A lavgh.\ — He immedia-
tely undeitoik to levise .his sentence, and im-
mediately struck out trie first assigned doom of
this unfortunate, who was a cripple, with his
owe hand and sentenced him to be hanged.—[ Heai lieui .11 —The | üblic, however—he meant
the scum of lYE't'rid. with whom Ferdinand was
popular—even his majesty's own rabble, had
rescued this pour man from death, and the
punishment bad in consequence been commuted
for imprisonment for ten years. While speak-
ing of the cruelty of (.unishments inflicted, he
thought it might be proper to mention the name
of the virtuous, tlie patriotic Arguellas. whose
fate could not he contemplated but with pain
and indignation. Arguellas the mosl enlight-
ened, the n|Ost eloquent of the patriots, whoso
eloquence had always been devoted to the right
cause, who had always raised bis voice in p- aise
of liberty ; in favour of the alliance with this
country ; against llie inquisition and the slave
trade ; Arguellas was condemned to serve as a
common soldier in the garrison of Ceuta, and
had been seni to a pestilential dungeon on the
coast «f Africa, in r'gl.t ol a fortress belonging
to this country— that ofGibraltar It was n:W
for the House in determine, whether this wa>
a case which called for their interference. He
should say no more till he heard what state-
ment could be opposed to this motion. Hs
wished not io risque a termination of the state
of amity f such as it is] now existing between
this country and Spain, by threatening the
the Spanish monarch with vengeance, but ha
wished his apprehensions to be so far excited,
that he should be led to consult prudence (of
which he did not believe Ferdinand to be des-
titute] <m the course proper to be pursued.
He. might be reminded bow ofien the breath
of indignant England had scatter, d the whole
resourcesr>f his empire;— how she had trampled
on O'd Spain herself, on which, thank God,
we had still one foot safely planted, in sight
of the prison of the virtuous Arguellas

If these considerations were brought home
to Ferdinand, be might cease to be impervious
to reason, if no other good effrct was produ-
ced by it, the agitation of the subject in this
House wou!d at leasi remind the present occu-
pier of the Spanish throne, that there was one
place in the world where the truth may yet be
freely spoken—where voices are raised against
tyranny and u-urpation in behalf of the oppres-
sed against the oppressor. The honorable
gentleman then cone uded by moving—That ao humble address be presented to his
royal highness the priene Regent, intreuting
his royal highness to take into his gracious
consideration the sufferings of the members of
the late Spanish Regency and Cortes ; and
representing to his royal highness, that the re-
lations now subsisting with his most Catholic
majesty, afforded a most favourable opportuni-
ty for interposing with success in behalf ofthese
individuals.

[The speech of lord Castlereagh, in answer
to the foregoing, will appear in our next.]
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KINGDOM OFTHE NETHERLANDS.
The Abbe de Pradt, in his book, entitled,- Du Congres de Vienna,''' while he expresses

bis regret at the loss to France as a boundary,
frankly confesses, however, that the union of
Belgium with Holland, was one of the most
important political transactions ever executed,
for the general welfare of Europe. He thus
assigns his reasons : —Geography, climate, language and habits.
Unite the two people ; religion does not oppose
the union ; for political interests may be ren-
dered com nioti to men. whosereligious opinions
nnd modes are quite distinct. Almost all the
sovereignties of Germany present the same
mixture, without being injuriously affected by
it. The king of Saxony performs the rites of
the Catholic faith with the greatest regularity,
without in any way losing the affection of his
people, who arezeulous Lutherans. The king
of Prussia, a Lutheran, is equally beloved by
his Protestant and Catholic subjects. Catholi-
cism is predominant in Silesia, and in the late
war that province distinguished itself by its
attachment to Prussia. Undoubtedly, however,
uniformity ofreligion between prince and sub-
jects, as well as among subjects themselves, is
a principle of tranquillity and facility to a go-
vernment calculated for the benefit of a coun-
try. Beside, one-sixth of the Dutch profess the
same faith with the Belgians. A" national in-
terests then invite the Dutch and Belgians to
unite ; and we may add, that the interests of
Europe did not less dictate this onion.

A state so placed as to be able to arrest the
movements of a powerful neighbour, too weak
for conquests, but strong enough not to be
conquered without a struggle, and to give time
to its defenders, to come to it» assistance,
equally interested to defend all its neighbours,
and not to weaken any of them :—this stale,
we say, is well calculated to be inoffensive to
all, and valuable to every one. Such, however,
is the state which Belgium and Holland united,
present. That country will count a population
of more than five millions—a mass sufficient
for great public services. Let us recollect
what Frederick did with a much smaller num-
ber of subjects.

The wealth of these two countries is very
great, both by commerce and agriculture. It
possesses, therefore, financial means equal to
those of great states. Thus constituted, the
kingdom of the Netherlands place» in the ba-

lance of Europe a conservative and pacific
weight. It covers the north from the attacks
of France; it covers France from the attacks
of the north.

A Receipt for making Friendship.
In Pliny's Natural Histbry we find a very

curious receipt for making Roman friendship;
the principal ingredients uf which were union
of hearts, a flower that grew in several parts
of the empire—sincerity, frankness, disinteres-
tedness, pity, and tenderness, of each an equal
quantity.—These were all made up together,
with two rich oils, which they called perpetual
kind wishes, and serinity of temper ; and the
whole was strongly perfumed with the desire
ofpleasing, which gave it a most grateful smell
nnd was a sure restorative against vapours of
all sorts. The cordial, thus prepared, was of
so durable a nature, that no length, ot time

could waste it ; but what is more remarkable,
says our author, it increased in its weight and
value the longer you kept it.

These were the ingredients employed in the
days of yore, in the preparation of friendship,
which promoted an everlasting connexion;
now a days it does notrequire so much trouble

—A good bottle of wine, a good table, and a
pleasant country seat, have such charming at-
tractions, that they join and make the best

friends of people, who perhaps never saw each

other before. We doubt, however, whether
such friendships possess the same virtue ascrib-
ed by Plineto his Roman receipt—to wit, that
of becoming mort valuable and incorruptible
by time. .

Anextraordinary Anecdote—Near the turn-
pike-gate on the Kent road, for many year»
stood a lame beggar. A gentleman had noticed
the mendicant tor some time, and was much
pleased with his mild demeanor and address.
He had long been in the habit of giving him a

penny every morning at nine o'clock, when on
his way to the city. This apparently distressed
object became very infirm, and no longer took
his usual stand. The philanthropist Visited
him at his obscure dwelling : he sent medicines
and nourishment ; but. notwithstanding this
kind attention, he died, first making a will,
and bequeathing all he possessed to his protec-
tor. Conceive the astonishment of the gentle-
man when he found that the object of his
bounty had transferred to bim the sum offif-
teen hundredpounds I

Puerto Oratavia (Tenerif) 12den Dec. 1815.
Wy hebben hier enige dageu geleden, een

verschrikkelyke brand gehad, die een grote
Nonne klooster vernielt heeft, het grieft my te
melden, dat zeven ongelukkige personen de
slagtoffers der onophoudelyke woedende vlam-
men geweest zyn Gedurende enige tyd, le-
verde het een yslyk schouwspel op—omtrent
10 uren wierd de brand ontdekt, alle de non-
nen waren reeds te bed, en het duurde enige
tyd voor mert hun het gev«ar waarin zy waren
kon bekendmaken. De wynige die het ont-
kwamen, waren verpligt, doordien Zy nooit in
haare klederen slapen, naakt wegtelopen, ter-
wyl Zy die verbrant zyn, tot dat het vuur hun
geheel verteert had aan de vensters gezien
wierden. Het was onmogelyk hun te behouden,
de vensters waren zwaar met yzer betralied,
en door de deur daar de vlammen uitborsten
konden zy niet uitkomen. De brand wierd
door een non die zuiker gebaks maakte ver-
oorzaakt. Zy had het vuur in een kleine aarde
pot of stoof op de tafel geplaats, de warmte
van de pot brande de barst uit het hout : en
men zegt dat er een kool in het klooster, die
van hei zelfde soort hout als de tafel gebouwt
was gevallen is, en het zelve terstond in brand
heeft gestoken. De nacht daarna hadden wy
een zeer zware stort regen, die de gnoten zo-
danig vol maakte, dat bet water een verkeerde
uitlozing nam, en veertien menschen in hare
huizen verdronken zyn.

Een voorschrift om vriendschap te maken.
In de natuurlyke historie door Plinius, vind

men een zeer heerlyk Rnmeinsch voorschrift
om vriendschap le maken ; de voornaamste
kruiden welke daartoe gebruikt wierden, be-
stonden in de vereniging van harten (een bloem
die op verscheide plaatsen in het ryk groeide)
oprechtheid, openhartigheid, belarrgloosheid,
medelydeen liefde van ieder een gelyke dozis.
dewelke met twee kostelyke olïen die zy ge-
durige vriendelyke toewenschingen en blyinue-
dig gelaat noemden onder malkander gemengt,
en alle gezamentlyk met het verlangen om zig
behaagelvk te maken, waardoor zy een aller
aangenaamste reukverkregen berooktwierden,
en een onfeilbare versterkend geneesmiddel
tegens alle soorten van dampen uitmaakte.
Dit cordiaal of hartsterkendmiddel aldus be-
reid, was Z i duurzaam, dat geen tyd het kon
bederven. En het geen bet merkwaardigst is,
( zegt den autheur) dat hoe langer het bleef
staan,hoe meerhetinw lardeengewichttoeman.

Deze waren de kruiden, waarmede men in
oude tyden vriendschap bereide, en welke een
eeuwigdurende aankleving tot gevolg badden ;
hedendaags heeft men Zo veel omslag niet no-
dig, een goede vlesch wyn, een goede tafel, en
een aangename buitenplaats, hebben Zulk een
betoverende aantrekking, dat iy menschen die
elkander mogetyk nooit te vorea gezien heb-
ben te zamen brengen en terstond tot beste
vrienden maken. Men twyffelt nochtans, of
zodanige vriendschap dezelfde deugd bezit
welke Plinius aan het Romeinsch voorschrift
toeschryft, namelyk om door den tyd zwaarder
en onverderflyker te worden.

Een zeldzaame Anecdote.—Nady de draay-
hoom by de poort aan de weg naar Kent, stond
menige jaren een kreupele bedelaar ; een zeker
Heer had hem voorenige tyd opgemerkt, wierd
zeer ingenomen met Zyn gedrag, door Zyn
Zachte manier van de lieden aantespreken, en
was lang gewoon geweest hem ieder morgen
te negen uren. wanneer hy na de stad ging,
een penny ofstuiver te geven. Eindelyk wierd
deze (inschyn) nooddrufiige zeer ziekelyk, en
begaf zig dus niet meer, naar zyn gewoone
standplaats. De menschenvriend bejogt hem
in zyn duistere woning, en verzorgde hem van
voedsel en medecynen, dog de bedelaar stierf,
na by testament alle zyne have aan zyn voor-
stander gemaakt te hebben. Dan, Ziet hoe
zeer verwondert die Heer moest zyn. toen hy
vernam, dat het voorwerp zyner miladigheid,
hem een somma van vyftien honderd ponden
sterling had nagelaten !

V\ E ondergetekende voornemens zynde bin-
*J nen kort van dit Eiland te vertrekken,
verzoekt, vermits by zyn vertrek de firma van
Knox Sc Semple zal ophouden, dat een ieder
die eenige vorderingen tegens gemelde firma
mogte hebben, deselven zoo spoedig moog'lyk
inteleveren. als ook die aan hun schuldig zyn,
honne schuld ten spoedigste te komen voldoen.

19den April. JOHN SEMPLE.
LEGD IN LADING.

NAAR AMSTERDAM & ROTTERDAM,
HET Bregantyn Schip Drie Gebroeders,

Capitein J. Hillebrand. Voor Vracht of
Passagiers, klb men zich ten Kantore van de
ondergetekenden addresseeren.

SOsita April. BING $ JUTTING.

DS CURACAOSCHE COURANT.

BEKENDMAKING.
Curasao, den 2dcn May, 1816.

TT\E Raad van Politie zal maandelyksen wel
op den derden Dingsdag der maand des

voor de middags om tien uren ordinair verga-
deren.

Ter otdonnantie van den Raad,
VV. PRINCE,

Secretaris.

BEKENDMAKING.
Curatjao den 2den May, 1816.

TLTET Collegie van Commercie en Zee zaken
-*■-' zal ordinaire vergadering houden, in de
Raad-kamer van Politie op den eersten Ding-
dag van ieder maand; het uur wanneerbet
Collegie geopend wordt is bepaald des voorde-
middags om tien uuren. Zullende de kamer
bewaarder van den Raad van Politie de functie
als bode by hetzelve waarnemen.— Van wegens
het voorzeide Collegie.

W. PRINCE,
Secretaris.

BEKENDMAKING.
TA/'ANNEER een vaartuig van hier vertrek-

ken zal, moet deszelfs Schipper. Eige-
naar of Supercargo, twee maal vier en twintig
uuren voor het vertrek van hetzelve, daarvan
ter Gouvernement's Secretary kennis geven ;
Zullende dus geen vaartuig aldaar worden uit-
geklaard, ten zy hetzelve beboorlyk aangege-
ven is.

De Gouvernement's Secretaris,
18den April. W. PRINCE.

ADVERTISSEME NT.
Fiscaals*s Comptoir, 4den May, 1816.

P\E ondergetekende als daar toe door den
Weledelen Achtbaren Raad behoorlyk ge-

qualificeerd, doet by deze alle Broodbakkers te
kennen geven, en ordonneren, dat de Brooden
voor deze en volgende week te bakken het ge-
wigt moeten houden als—

De F'ranscbe Broden 21, en
De Ronde Broden 22 oneen.

Op pcene als by publicatie is gestatucerd.
Per order van den Raad Fiscaal.

P. HOCHB Eerste Clerk.

f~\ E Ondergeteekende waarschouwd by deze,
*-' een ieder geen credit aan zyn equipage te
geeven, zynde hy niet aansprakelykvoor schul-
den door hen aangegaan.

J. HILLEBRAND.
Voerende hit breganiyn schip

20sten April. Drie Gebroeders.

~T~\ E ondergeteekende waarschouwd by deze
■*-' een ieder, geen credit aan Zyn equipage te
geeven, zynde hy niet aansprakeiy k voor schul-
den door hen aangegaan.

J. C. JANDROEP,
Voerende hel Schip Lieve Moes.

23sten April.

DE ondergeteekende van voernemens zynde
binnen kort van hier naar Europa te ver-

trekken, wenscht zyn Plantagie genaamd Jan
Jong Bloed. Slaaven en Bestiaalen te verkoo-
pen. Het Woon Huis staande op voornoemde
Plantagie, is een nieuw gebouw als ook de )h.
gazyn en verschelde vertrekken voor slaaven.

De gronden zyn vruglbaar, en een groot ge-
tal Bestiaalen kan aldaar geteeld worden

De ondergeteekende zal met de kopers zeer
vnordeelige conditien voor hun kunnen aan-
gaan.6 GABRIEL VAN A. PINEDO.

THE undersigned intending shortly to leave
this Island, when the Firm of Knox $

Semplb will expire, desires that all claims
against himself, or that firm, may be rendered
forthwith for payment; and at same tinjp re-
quests those indebted to them to settle their
respective accounts without further delay.

April 19. JOHN SEMPLE.

rpHE undersigned being about his departure' requests all persons who are indebted to
him to come forward, within a fortnight, to
settle their accounts amicably, and those who
may have any claims upon him to call for im-
mediate liquidation.

April 13. A. ST. CROOS.

Gedrukt, en Satnrdags 's Morgens uitgeven,
By WILLIAM LEE,

Drukker van Zyne Majesteit denKoning d*r
Nederlanden.
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